




































 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Anexa 1 la Anunțul de selecție 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE  

la procesul de recrutare și selecție a experților formare pentru posturile vacante 

din echipa Casei Corpului Didactic Brasov 

-în afara organigramei organizației- 

conform anunțului de selecție nr. 7344/CRED/BV/21.02.2022                                                                    

activitatea A3 – Formarea cadrelor didactice 

pentru proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru 

toți”- CRED, cod SMIS 2014+: 118327 

Beneficiar: Ministerul Educației  

 

           

 Subsemnatul(a), (cu iniţiala tatălui) ........................................................, născut(ă) la 

data de (ziua, luna, anul) ....../...../............, CNP ....................................., legitimat(ă) cu 

B.I./C.I. seria ...... nr. ................., eliberat/ă de ..................... la data de .............., cu domiciliul 

în str. ........................ nr. ...., bl. ......, ap. ...., localitatea ........................., judeţul/sectorul 

..........................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei de 

..............................................................., pentru  judeţul ..................................................... . 

1.DATE PERSONALE 

Telefon  

E-mail  

2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI ÎN JUDEȚ 

Da   

 

Nu 

3. DISPONIBILITATE 

Sunt  apt  și  disponibil  să  lucrez  ca  expert  în  perioadele  menționate  în  declarația  

privind  disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părți) 

Da 

 

Nu  

Fiecare  candidat  își  asumă  responsabilitatea  declarației  disponibilității  pentru  

perioada de angajare prevăzută în anunțul de selecție. 

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform 

regulamentului (UE) 2016/679 din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

Data                            Semnătura 

    ........................                                                                                                   ....................... 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

Anexa 2 la Anunțul de selecție 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

Subsemnatul/ subsemnata ____________________________________, cu domiciliul 

în __________________________________________________________________, 

legitimat cu CI/BI, seria : ____ , nr. :______ , declar că, în cazul în care sunt selectat pentru 

postul de ____________________________________________________,  sunt 

disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuțiile aferente postului de 

_________________________ ___________________________ în cadrul proiectului 

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”-CRED, desfășurat de 

Ministerul Educației, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Brasov, din  aprilie 2022 până 

la sfârșitul perioadei de implementare a activității, respectiv august 2022.  

Precizez că: 

- candidez pentru un singur post la acest apel, la o singură instituție, în cadrul 

acestui proiect; 

- cunosc și respect prevederile Orientărilor privind accesarea finanțărilor în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, conform cărora 

limita zilnică maximă care poate fi decontată per expert trebuie să se încadreze în 

limita maximă de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână reprezentând ore lucrate atât în 

proiecte finanțate din Fondul Social European–Programul Operațional Capital 

Uman cât și norma de bază, sau alte contracte de muncă în afara proiectelor, 

stabilite prin contractele de muncă încheiate. Tot ce depășește această limită nu se 

va deconta din POCU. 

Prezenta declarație de disponibilitate își menține valabilitatea în cazul prelungirii 

perioadei de implementare a proiectului. 

 

Nume și prenume  

Semnătura  

Data  
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